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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta, é o décimo dia da lunação. Lua faz aspectos negativos com Plutão e Urano que tornam esta quarta 
um dia de muita agitação. De manhã a Lua forma um mau aspecto com Plutão que pode aflorar algumas crises 
inesperadas. Por isso a energia deve ser canalizada para resolver questões que estejam atrapalhando o desenvol-
vimento. Bom para eliminar vícios e atitudes destrutivas. Às 18h58 a Lua faz conjunção com Urano e em seguida 
fica fora de curso, o que pode deixar a noite bastante movimentada, com atrasos e contratempos. Controlar a 
agressividade e a ansiedade será importante para manter o equilíbrio das situações vividas. 
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Mudança deve começar a acontecer 
em sua vida neste mês de janeiro, 
prepare-se. Mas nesta quarta evite 
resolver situações impondo suas 
condições às pessoas na parte da 
manhã, haverá tensão maior. Use sua 
sensibilidade ao agir e evite gestos 
e ações impulsivas. 77/677 – Verde.

A Lua em Áries dá vontade de agir 
maior, inclusive levando a alguma 
agressividade que precisa controlar 
de manhã. Assim, virão bons resul-
tados em breve nas suas atividades 
profi ssionais que esteja exercendo. 
No fi nal do dia a comunicação fi ca 
mais fácil e ajuda a manter contatos. 
21/821 – Branco.

Evite atitudes impulsivas e arris-
cadas que imponham sua opinião 
própria de manhã. O período tende 
a ser mais fácil para o comércio, pois 
haverá um aceleramento do ritmo 
em atividades que deverão pegar for-
ça e crescer nos próximos dias com 
a lua crescente. 09/609 – Amarelo.

Inicie viagem há muito tempo progra-
mada e que dará momento muito feliz 
até mesmo inesquecível. O convívio 
na vida amorosa deve ser ameno e 
qualquer problema será resolvido. 
Pode fazer planos que terão a pos-
sibilidade de serem implantados em 
breve. 51/551 – Branco.

De manhã a Lua forma um mau as-
pecto com Plutão que pode afl orar 
algumas crises inesperadas. Por isso 
a energia deve ser canalizada para 
resolver questões que estejam atra-
palhando o desenvolvimento. Dedi-
que-se ao descanso e a recuperação 
das suas energias. 61/961 – Amarelo.

Dê mais atenção ao seu bem-estar e 
dos que estão próximos. O dia é bom 
para as pessoas idosas e doentes, 
mas é impróprio para coisas arris-
cadas ou perigosas. Os problemas 
sociais tendem a aumentar se não 
cuidar deles. Sua sensibilidade pode 
ajudar, use-a bem. 52/652 – Verde.

Logo viverá um período de troca in-
tensa de afeto em um relacionamento 
estável. Lua faz aspectos negativos 
com Plutão e Urano que tornam esta 
quarta um dia de muita agitação. De 
manhã a Lua forma um mau aspecto 
com Plutão que pode afl orar algumas 
crises inesperadas.  85/285 – Marrom.

Cuidado com a forte tendência de 
falar o que pensa. Ouça alguém 
em quem confi e antes de agir. Na 
parte emocional, analise friamente a 
situação e corte excessos que serão 
muito prejudiciais. Nesta quarta é 
preciso manter a determinação nos 
planos que traçar. 25/625 – Azul.

A lua na fase crescente e faz as coisas 
andarem mais rápido nesta metade 
de semana. Procure encontrar 
um novo rumo, mas prepare tudo 
muito bem para não errar. Analise 
e conduza bem os relacionamentos 
com as pessoas próximas e evite a 
agressividade. 68/468 – Branco.

Até o aniversário continue apenas 
fazendo seus planos sem iniciar 
nada novo. Quando o Sol entrar em 
seu signo comece a se preparar para 
agir, antes não faça nada. Surgirão 
interesses que vão orientá-lo neste 
novo ano astral que vai começar 
depois do aniversário. 76/276 – Azul.

Às 18h58 a Lua faz conjunção com 
Urano e em seguida fi ca fora de 
curso, o que pode deixar a noite 
bastante movimentada, com atra-
sos e contratempos. Controlar a 
agressividade e a ansiedade será 
importante para manter o equilíbrio. 
33/633 – Verde.

Pode obter lucros através do trabalho 
e êxito comercial. A Lua em Áries 
dá impulsividade para agir e ajuda 
resolver situações desde cedo. Não 
espere as situações se complicarem, 
resolva as questões logo. Uma solu-
ção inesperada e defi nitiva pode ser 
encontrada. 82/582 - Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 27 de Dezembro de 2017. Dia de Santa Fabíola, São File-
môn, São João Apóstolo e Evangelista, São Teófanes, São Máximo de 
Alexandria, São Teodoro, e Dia do Anjo Mehiel, cuja virtude é o amparo. 
Hoje faz aniversário o ator Gerard Depardieu que chega aos 69 anos, 
a corredora Roseli Machado que nasceu em 1970 e o ator Wilson Cruz 
que faz 44 anos e a vocalista Hayley Williams que é de 1988.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é racional, sério e preocupado com 
tudo que o cerca. Possui um profundo respeito pelos laços familiares e 
os compromissos e a lealdade. Às vezes pode mostrar-se desconfi ado e 
prudente demais. Precisa ter cuidado com a tendência ao pessimismo que 
o leva a desacreditar nas situações novas e inesperadas que surgem em sua 
vida.  É possuidor de muitos talentos e ideias, através do conhecimento 
pode desenvolver a habilidade para escrever e falar. É charmoso e diver-
tido, otimista e entusiasmado tem facilidade para lidar com as pessoas.

Dicionário dos sonhos
AMOR – A expressão da vida. Quando no sonho amamos 
alguém, é sinal de acréscimo de afeto por essa pessoa. Podemos 
descobrir em seguida, que a amamos de verdade. Algumas 
vezes, no entanto este sonho pode ser uma compensação para 
um amor frustrado. Amar alguém fi sicamente pode ser um 
castigo ou perda de um valor verdadeiro. Amar uma pessoa 
que pertence a outra, indica perigo de escândalo e problemas 
sentimentais. Números de sorte:  32, 67, 69 71 e 75.

Simpatias que funcionam
Simpatia da lua crescente para ter dinheiro: Para essa 
simpatia da lua crescente, você vai precisar de três rosas ama-
relas, três notas de dinheiro (qualquer valor) e três pedaços 
de fi ta amarela ou dourada. Você deverá pegar nas pétalas 
de uma das rosas e enrolar em uma das notas de dinheiro. 
Dobre as pontas para que as pétalas fi quem completamente 
dentro do “tubinho” e use a fi ta para amarrar e fechar. Você 
deverá fazer esse mesmo ritual durante três luas crescentes 
consecutivas e na quarta, use o dinheiro para comprar pão. As 
pétalas, você deverá jogar na água fervida e tomar um banho 
espiritual. Jogue a mistura do pescoço para baixo e se enxu-
gue com uma toalha limpa. Mentalize a fartura na sua casa.
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TAAP
GUILHOTINA

AURTLOC
SINCERIDADE
TORREONOS
AALIADAS

OVOEPOO
CONVIVENCIA

KIMOOTTO
MUSTMAGIC
RETRANCAAR

RAPARENTE
TALRENAD

PESBIJURI
UNIVERSOANT

AUDITORIO

Modifica;
diversifica

Consoante
muda em
início de
sílaba

"Cidade",
em "poli-
clínica"

Letra-
símbolo 

do itálico

Local de
exibição 

do homem-
estátua

O capixaba
é marcado
por serras
(Geogr.)

Qualidade
da pessoa
honesta

Peça de 
movimento
retilíneo 

no xadrez

A árvore
cascuda,
em tupi

Extensão 
de arquivos
do Word

Célula-(?),
o início 
da vida
(Biol.)

"(?) the
rocks": o
uísque

com gelo
A vermelha
é "terror"
do aluno
aplicado

Elemento
ativo na
ferrugem
(símbolo)

A parte
mais

íntima de
um ser

(?) baixa:
expõe o lo-
do de man-

guezais

Teófilo
Ottoni,
político
mineiro

Agência 
reguladora
do petró-
leo (sigla)

Um dos
sinto-

mas de
gravidez

Navio da
viagem 

de Vasco
da Gama

Medida de
altitude 

de aviões
(pl.)

Cervídeo 
que habita
a tundra
ártica

(?)-in,
protesto
pacífico

de Lennon

Elemento
imparcial

no jul-
gamento

Anti-
guidade
(abrev.)

Tema da Teoria da 
Relatividade (Einstein)
Espaço de conferên-
cias e espetáculos

Esquema
defensivo
no futebol
Análogo

Contato
diário

Obrigação,
em inglês

É dificultado com o
aumento
da taxa 
de juros

Marca em
roupas
antigas

Oliver Cromwell,
político inglês

(?) Flor, personagem
de Jorge Amado

Episódio
(abrev.)

Forças (?):
lutaram
contra o
Eixo, na
Segunda
Guerra

Vidraça decorativa e
colorida de igrejas

Magia, 
em inglês
Região do
Crato (CE)

Suposto
Continente
de origem
da banana

Ilha da
Polinésia
Princesa
indiana

Nativo do 2º signo
Tenista tri-
campeão 
em Paris

Método de
execução
durante a
Revolução
Francesa

2/on. 3/bed — ipê. 4/must. 5/magic. 6/cariri.
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Com muito humor, 
sensibilidade e 
retratando uma 
história verídica, o 
espetáculo infantil 
“A Mala de Hana” 
reestreia no próximo 
dia 9 e tem elenco 
formado pela dupla 
Fernando Chapaval e 
Luana Paroni

Com recomendação para 
toda a família, a peça 
conta com adaptação do 

aclamado livro infanto-juvenil 
homônimo da escritora cana-
dense Karen Levine e relem-
bra história das crianças que 
viveram o Holocausto. A trama 
traz a história da menina Hana 
Brady a partir das descobertas 
feitas pela japonesa Fumiko 
Ishioka e seus alunos, que 
foram em busca da história de 
quem seria a dona de uma mala 
que receberam para utilizar em 
uma exposição. A montagem é 
um retrato da vida das crianças 
no Holocausto em paralelo com 
a visão atual da realidade. A 
Mala de Hana narra a história 
real de Fumiko, diretora de um 
centro educacional no Japão, 

MPB 
Depois de fi gurar na lista de melhores álbuns nacionais de 2016 da 

revista Rolling Stone e dividir o palco do festival Rock in Rio 2017 com 
Ana Cañas, Hyldon apresenta “As Coisas Simples da Vida”, dia 5 de 
janeiro. Soulman conhecido por ter integrado o grupo Os Diogonais, 
na década de 1970, Hyldon apresenta suas novas composições, além 
de retomar suas origens musicais ao lado de nomes como Cassiano, 
Toni Tornado e Tim Maia, misturando-as com as vivências que teve 
ao longo de seu amadurecimento como artista e de suas experiências 
mais recentes. 

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sexta (5) às 21h. Ingresso: R$ 20.

Confi sco 
Estreia no próximo dia 13  

a peça Nefelibato. No mote 
a poupança que confi scada 
leva  milhares de brasileiros 
que são levados à bancarrota. 
Muitos enlouqueceram. Esse 
é o caso de Anderson, que 
amargou outras perdas em 
sua vida: seu negócio, um 
ente querido e um grande 
amor. Isso tudo o leva a 
perambular pelas ruas. Com 
Luiz Machado.

Serviço: Espaço Parlapatões,  Pça 
Roosevelt, 158,  Centro, tel. 3258-4449. 
Sábados às 21h e domingo às 20h. 
Ingresso:  R$40. Até 25/02.

Cena do infantil “Piratas do Caramba”.

infantil
Os piratas Capitão Pantufa, Es-

padinha e Barnabé passam os dias 
recolhendo o lixo que encontram 
pelos oceanos e lembrando das 
antigas batalhas na peça “Piratas 
do Caramba”. Numa manhã encon-
tram uma misteriosa garrafa que 
poderá transformar suas vidas. 
Surge um dilema: continuar suas 
vidas pacatas ou se arriscar no 
mar em busca do tesouro. Eles 
decidem por novas aventuras. Com 
Rafael Pequeno, Vanessa Bonandi 
e Renato Pitanga.

Teatro Folha(Shopping Pátio Higienó-
polis), Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. 
Sábados e domingos às 17h40. Ingresso: R$ 
40. Até 25/02.

Edinho Santa Cruz

A banda liderada por Edinho Santa Cruz apresenta o 
repertório do CD e DVD “Na Estrada do Rock in Concert”, 
com sucessos de grupos e artistas como Pink Floyd, Joe 
Cocker, Paul McCartney, Beatles e Doobie Brothers, além 
de composições próprias. O grupo é formado por Edinho 
(guitarra, violão, voz e vocal), Cillinho Siqueira (teclados, 
piano acústico, voz e vocal), Glenio Salerno (bateria, voz 
e vocal) e Sandro de Lunna (baixo, violão, voz e vocal).

Serviço: Bourbon Street, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. Quinta 
(28) às 22h30. Ingresso: R$ 50.

“A Mala de Hana”

que formou um grupo com 
alunos para estudar o período. 
A curiosidade e o fascínio pelo 
assunto fez com que, no ano 
2000, o grupo de estudantes 
iniciasse uma jornada para 
conhecer detalhes sobre a his-
tória da jovem Hana. Foi assim 

que Fumiko chegou a George 
Brady, irmão de Hana. Com a 
ajuda dele conseguiram recriar 
a história vivida nos campos de 
concentração, período em que 
foi separado da sua irmã. Hana, 
na época com apenas 13 anos 
de idade, chegou a Auschwitz 

acreditando que reencontraria 
George. Na mala, ela levou 
poucas roupas e alguns dos seus 
desenhos preferidos. 

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio 
Higienópolis), - Av. Higienópolis, 618, tel. 
3823-2323. Terças às 18h. Ingressos: R$ 40 
e R$ 20 (Meia). Até 30/01.

Espetáculo infantil “A Mala de Hana”.

Rock
Divulgação

Intenções
Plante as sementes da vida que você deseja que cresçam
Encontre aquele lugar em sua vida onde a paz e a tranquilidade vivam, 
para ajudá-lo a encontrar uma conexão mais profunda com a vida, 
com o Universo e Tudo O Que É. Quando você é capaz de se afastar 
da vida cotidiana e ver a magia que existe, você pode, então, ver a 
maravilha de estar totalmente vivo.
A partir deste ponto de referência, escolha o que deseja criar e ex-
perienciar. A vida deve ser saboreada e apreciada; não é uma corrida 
para a linha de chegada. Escolha com sabedoria e aceite o que a vida 
tem a oferecer plena e completamente.
O Mantra para hoje é: “A Vida é Bela! Eu me sinto dinâmico, glorioso 
e vivo!”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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